
 

 

 
 

 
 

Beste ouders 

Dit is onze laatste mail van het schooljaar.  
 
Het schooljaar loopt op zijn einde en de zomer lonkt! 
Graag geven we je ook al wat info mee voor de start van het nieuwe schooljaar. 
 
We hopen jullie op 1 september terug te mogen verwelkomen op onze school! 
 

 

Wanneer is de school telefonisch bereikbaar tijdens de vakantie? 

• Van 1 tot en met 8 juli (tussen 9.00 u. en 15.00 u.) 

• Vanaf 22 augustus (tussen 9.00u. en 15.00u.) 

 

Kijkmoment:  

Dinsdag 30 augustus tussen 16.30 u. – 17.30 u.  

We nodigen je van harte uit om samen met je zoon of dochter kennis te maken met 

de nieuwe leraar. Op dit kijkmoment verneem je in welke klas en met welke 

klasgenootjes je zoon of dochter zal zitten. 

 

Start nieuw schooljaar: 

Donderdag 1 september: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Mogelijkheid 

tot nabewaking tot 18.00 u. 

 

Infoavond nieuw schooljaar: 

Maandag 5 september: 

• kleuterschool: 19.00 u. 

• lagere school: 20.00 u. 

  



 

Vrije dagen in schooljaar 2022-2023: 

Pedagogisch studiedagen: 
o woensdag 28/09/2022  
o woensdag 16/11/2022  
o maandag  06/02/2023 
o woensdag 26/04/2023  

Facultatieve vrije dagen: 

o maandag 05/12/2022  
o vrijdag    03/02/2023  
 

Facturatie: 

Begin juli zal de laatste factuur gemaild worden. Indien u deze toch niet zou 
ontvangen, gelieve dan uw spam / ongewenste mail na te kijken. 
 

 
Schoolbenodigdheden volgend schooljaar: 
 

De benodigdheden voor volgend schooljaar kan je terugvinden op de website. 

Hierbij de link: https://www.slm.be/basisschool/slm-basis/nieuws-
basis/benodigdheden-nieuwe-schooljaar-2 

 

 Woordje van dank:   

Het ganse schoolteam wil alle ouders danken om samen school te maken.  

We wensen jullie allemaal een fijne zomer en een deugddoende vakantie! 

 

Geniet ervan! 

  

Ann Hendrickx 
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